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Baltian kierros 8.-13.4.2018 
 
                    

 

Lennot Finnair  
8.4. Helsinki – Riika AY1073  kello 12:45-13:55 
13.4. Vilna – Helsinki AY1108  kello 14:00-15:40  

Majoitus 
Wellton Centrum Hotel & SPA (3yötä) 
Kalēju iela 33, Centra rajons 
Rīga, LV-1050, Latvia 
http://www.wellton.com/en/wellton-riga-hotel-spa/about-hotel 
 
Artis Cntrum Hotel (2yötä) 
Totorių g. 23 
Vilnius 01120, Liettua 
http://www.artis.centrumhotels.com 

8.4. Sunnuntai  
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla kello 11:00. Siirtyminen lähtöselvityksen ja 
turvatarkastuksen kautta lennon lähtöportille. Finnairin lento AY1073 lähtee kello 12:45. Perille 
saavutaan kello 13:55 paikallista aikaa. Opas ja bussi odottavat kentällä ja siirtyminen bussiin. 
 
Opastettu kiertoajelu, jonka aikana nähdään Riian vanhakaupunki eli Vecrīga, jossa on paljon 
historiallisia kortteleita ja jonne on vuosisatojen kuluessa noussut useita korkeita kirkkoja. Riian 
historiallinen keskusta on vuodesta 1997 lähtien ollut yksi Unescon maailmanperintökohteista. 
 
Majoittuminen kello 17:00. Yhteinen päivällinen noin kello 19.00. 

9.4. Maanantai  
Aamiainen hotellissa. Vierailu Doritesin mehiläistarhoilla kello 
09:30-11:30. Tila sijaitsee Daugmalen alueella, jossa on paljon 
viheraluita ja puhdasta ilmaa. Tämän johdosta mehiläiset tuottavat 
korkealaatuista hunajaa ja muita mehiläistuotteita.  Tilalla 
hoidetaan 300 mehiläispesää ja kerätään 20 eri hunajaa ja muita 
tuotteita. Tilalla jokainen voi valaa oman vahakynttilän ja pääsee 
koskettelemaan hunajamehiläisiä.  

http://www.mach2maintenance.com/
http://www.fmtours.fi/
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Kun latvialaiset puhuvat kansallisesta identiteettiä ei mikään kuvaa niin sitä tarkasti kun aito ruisleipä.  
Seuraavaksi vierailu Lacin leipomossa, joka on toiminut jo 18 vuoden ajan ja leivän lisäksi valmistaa 
herkkuja konditorioihin. Leipomon ylpeys on kuitenkin korkealaatuinen aito ruisleipä. 
 

Vierailun aikana tutustutaan leipomon toimintaa ja leivän 
valmistukseen. Maistiaisia, keksien valmistusta ja oman leivän 
leipomista. Kierroksen lopuksi maistellaan erilaisia leipiä. 
 
Tutustuminen Strelniekin tilaan, joka on perustettu 1992. Tila 
sijaitsee Jurmalan kupeessa, noin 20 km päässä Riiasta. Tilalla 
kasvatetaan Isokarpaloita, pensasmustikoita, japanin kvitteneitä ja 
aroniaa.  

 
Marjoja kasvatetaan huomioon ottaen kokonaisvaltainen viljely, joka takaa korkealaatuisen sadon. 
Tilalla tuotetaan erilaisia tuotteita, mehuja, siirappeja, nektariineja, virvoitusjuomia ja sokeroituja 
marjoja. Tuotteet eivät sisällä säilöntäaineita tai keinotekoisia värejä. 
 
Paluu Riikaan. Yhteinen päivällinen kello 19.00. 

10.4. Tiistai 
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä vierailu Kiksin taimistolla Siguldassa, jossa kasvatetaan havupuita, 
lehtipuita ja kukkasipuleita. 
 
Taimistolta matka jatkuu Turaidan museoreservaattiin, joka on tunnettu kauniin ympäristönsä ja 
historiansa ansiosta. Muinaislatvialaisten, liiviläisten, kielellä Turaida tarkoittaa "Jumalan tarhaa". 
Vuonna 1996 museo sisällytettiin Euroopan museoiden vuoden palkinnonsaajien luetteloon. 
Kuumailmapallosta tai vastakkaiselta Gauja-joen rannalta katsottuna, syksyisenä iltana, Turaidan linna 
kohoaa vihreiden puiden lehvistön yläpuolelle kuin punaisista tiiliskivistä rakennettu valtava laiva. 
 
Lounas noin kello 13:00. 
 
Sigulda – Latvian Sveitsi. Yksi maalauksellisemmista kaupungeista Latviassa, sijaitsee noin 50 km 
Riiasta, Gauja joen laaksossa. Iltapäivällä vierailu Moren safaripuistossa. 170 hehtaarin peurojen 
ruokinta alue on yli 300 peuran - saksanhirvien, kuusipeurojen ja valkoisten saksanhirvien koti. 
 
Paluu takaisin hotelliin noin kello 17:00.  
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11.4. Keskiviikko  
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Tutustuminen oppaan johdolla Rundalen palatsiin, joka 
on Baltian mahtavin barokin mestariteos. Lounas Rundalessa, noin kello 12.30. 
 
Matka jatkuu ristikukkulalle, joka on Šiauliain tienoilla sijaitseva uskonnollinen kohde ja suosittu 
nähtävyys. Kukkula mainitaan kirjallisissa lähteissä ensimmäisen kerran vuonna 1850. Uskotaan, että 
ensimmäiset ristit tuotiin vanhan linnavuoren alueelle sen jälkeen, kun puolalaiset ja liettualaiset 
olivat epäonnistuneesti kapinoineet Venäjän keisarikuntaa vastaan Marraskuun kansannousussa 
vuonna 1831. Lisää ristejä nousi toisen kapinan jälkeen 1863. Risteillä oli symbolinen merkitys 
kansannousun yhteydessä kadonneiden henkilöiden perheille. Nykyään ristejä on alueella yli 100 000, 
ja uuden ristin saa vapaasti pystyttää. Ristien lisäksi kukkulalla on esimerkiksi suuria krusifikseja ja 
Neitsyt Marian patsaita. 
 
Majoittuminen hotelliin Vilnassa.  

12.4. Torstai  
Aamiainen hotellissa. Vierailu Dalia Emuzyten vuohitilalla, 
joka yksi kuuluisimmista luomutuottajista Liettuassa. 
Tilalla tuotetaan noin 70 eri juustoa, jotka sopivat niin 
ruokiin, salaatteihin ja nautittavaksi hunajan kera. Tilan 
vuohenjuustoa on tunnettua koko maassa.  
 
Paluu Vilnaan ja iltapäivä vapaata. Yhteinen päivällinen 
ravintola Grey. www.restoranasgrey.lt 

13.4. Perjantai 
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Vilnan opastettu kaupunkikierros. Kierroksen aikana 
nähdään Vilnan vanha kaupunki, joka on Euroopan vanhimpia ja viehättävimpiä. Arkkitehtuuri on 
sekoitus goottilaisuutta, renessanssia ja barokkia. 
 
Kuljetus lentokentälle, jossa ollaan noin kello 12:30. Omakustanteinen lounas kentällä. Finnairin lento 
AY1108 Helsinkiin lähtee kello 14:00 ja saapuu Helsinkiin kello 15:40. 
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Matkan hinta 860 €/henkilö, 2 hengen huoneessa (kun 30 lähtijää) 

Hintaan sisältyy 
- lennot Helsinki - Riika / Vilna - Helsinki Finnairin lennoilla turistiluokassa 
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot 
- matkatavarat; 1 laukku ruumaan, max 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg 
- 5 yön majoittuminen 2 hengen huoneissa ja aamiainen 
- bussikuljetukset ohjelman mukaan 
- sisäänpääsymaksut Tuomiokirkko, Turaidan linna ja museo, Rundalen palatsi 
- vierailut mehiläistarha, leipomo, Strelniekin tila, taimisto, safari puisto ja vuohitila 
- 2 lounasta ja 4 päivällistä 
- suomenkielinen opas Riiasta Vilnaan 
 

Lisämaksusta 
- 1 hengen huone 160€ 
 
Hintaperuste: Hinta perustuu 11.10.2017 tiedossamme oleviin hinnastoihin ja viranomaismaksuihin. 
Mikäli ne muuttuvat, pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin.  
 
Lisäksi hinta edellyttää hintarivillä mainitun kokoista ryhmää, ja että varaukset saadaan tilauspäivänä 
tehtyä tarjoustamme vastaavasti. Oikeus muutoksiin pidätetään, kunnes varaukset on tehty ja 
vahvistettu. 
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